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СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ВЪНШНИ ОДИТИ  

В ПЕРИОДА 2012- 2015 Г. 

 

  3 външни одита: 
 на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в 
сътрудничество с Европейската комисия за насърчаване на 
предприемаческия университет в Европа: проект HEInnovate; 
 акредитация на бакалавърска програма по специалност Ерготерапия 
от Световната федерация на ерготерапевтите (World Federation of 
Occupational Therapists, WFOT);  
  основен одит на Системата за управление на качество в Центъра за 
продължаващо обучение на Русенския университет от 
Сертификационна организация Бюро Веритас (Bureau Veritas 
Certification Holding Sas - Uk Branch); 

 33 процедури на НАОА за: програмна акредитация на професионални 
направления и докторски програми; за оценяване на проекти за откриване на нови 
професионални направления; за оценяване на средата за дистанционно обучение в 
Русенския университет.  

2015 г. 

Период на 
посещение от 
ЕГ на НАОА 

 

Факултет 
Оценка 

Професионално направление/ 
Докторска програма/Проект 

26-29.05.2015 ФЕЕА 9.32 
5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика и на 3 докторски програми 
от професионалното направление 

27-29.05.2015 ФБМ 9.20 9.1. Национална сигурност 

06-08.07.2015 ФОЗЗГ 8.10 7.4. Обществено здраве 

09-11.07.2015 ФОЗЗГ 8.24 
Специалност от регулираните професии 
„Кинезитерапия” 

22-25.09.2015 ФБМ 9.20 3.3. Политически науки 

23-25.11.2015 ФОЗЗГ  3.4. Социални дейности  

 

2014 г. 



Период на 
посещение от 
ЕГ на НАОА 

 

Факултет 
Оценка 

Професионално направление/ 
Докторска програма/Проект 

12-14.03.2014 МТФ положителна
5.7. Архитектура, строителство и 
геодезия 

14-16.05.2014 ФПНО 9.28 4.6. Информатика и компютърни науки 

19-22.05.2014 АИФ, МТФ 

9.09 

 

 

9.50 

 

9.33 

 

9.32 

5.1 Машинно инженерство и 
докторски програми от професионално 
направление 5.1: 

 Механизация и електрификация на 
растениевъдство; 
 Механизация и електрификация на 
животновъдство; 
 Стопански и хидромелиоративни 
машини 

11-13.06.2014 ФБМ 

8.46 

 

8.22 

3.7. Администрация и управление и 
Докторска програма  

 Социално управление от 
професионално направление 3.7. 
Администрация и управление 

08-10.07.2014 АИФ, МТФ 

 

 

9.35 
9.33 

 
9.37 
9.53 

 
9.30 

 
 
 
 
 
 

9.27 

Докторски програми от 
професионално направление 5.1 
Машинно инженерство: 

 Промишлена топлотехника; 
 Теория на механизмите, машините 
и автоматичните линии; 
 Подемно-транспортни машини; 
 Системи и устройства за опазване 
на околната среда; 
 Хидравлични машини, системи и 
хидромеханика; 
 

Докторска програма от професионално 
направление 5.13 Общо инженерство: 

 Метрология и метрологично 
осигуряване  

2013 г. 



Период на 
посещение от 
ЕГ на НАОА 

 

Факултет 
Оценка 

Професионално направление/ 
Докторска програма/Проект 

 

25-27.02.2013 
Факултет 
Природни науки 
и образование 

9.05 

Програмна акредитация на 
професионално направление  

1.2. Педагогика 

10-12.04.2013 Филиал-Разград 8.93 
Програмна акредитация на 
професионално направление 
5.10 Химични технологии 

13-15.05.2013 
Аграрно-
индустриален 
факултет 

 

 

положителна 

Проект за откриване на 
професионално направление  

6.1. Растениевъдство 

29-31.05.2013 
Юридически 
факултет 

 

 

8.57 

 

 

8.87 

Програмна акредитация на 
специалност от регулирани 
професии Право  

 

Програмна акредитация на 
докторска програма Теория на 
държавата и правото. 
Политически и правни учения 

19-21.06.2013 
Факултет Бизнес 
и мениджмънт 

 

9.18 

Програмна акредитация на 
професионално направление  

3.8. Икономика 

10-12.07.2013 
Транспортен 
факултет 

9.25 

 

 

 

 

 

9.40 

 

Програмна акредитация на 
професионално направление  

5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация 

 

Програмна акредитация на 
докторска програма 

Системи и технологии в 
транспорта за опазване на 
околната среда 



 

 

Положителна 

 

 

 

Положителна 

 

 

 

 

 

Акредитация на 
университетската среда за 
дистанционно обучение 

 

Акредитация на 4 
магистърски програми за 
дистанционно обучение: 
Автомобилна техника; 
Диагностика, обслужване и 
ремонт на автомобилна 
техника; Технология и 
управление на транспорта; 
Хибридни и електрически 
превозни средства 

11-14.11.2013 
Факултет 
Природни науки 
и образование 

9.30 

Програмна акредитация на 
професионално направление  

1.3. Педагогика на обучението 
по... 

18-20.11.2013 

Факултет 
Обществено 
здраве и здравни 
грижи 

8.28 
Програмна акредитация на 
специалност от регурирана 
професия Медицинска сестра 

18-20.11.2013 

Факултет 
Обществено 
здраве и здравни 
грижи 

8.30 
Програмна акредитация на 
специалност от регурирана 
професия Акушерка 

04-06.12.2013 
Факултет 
Машинно 
технологичен 

8.72 

Програмна акредитация на 
професионално направление  

5.6. Материали и 
материалознание 

 



2012 г. 

Период на 
посещение от 
ЕГ на НАОА 

Университет/ 

Факултет 
Оценка 

Докторска програма/ 

Професионално направление 

5-9.03.2012 
Русенски 
университет 

9.28 Институционална акредитация 

25-27.04.2012 
Факултет 
Обществено 
здраве 

положителна 
Проект за откриване на 
професионално направление 
3.4. Социални дейности 

17-19.10.2012 
Транспортен 
факултет 

 Двигатели с 
вътрешно горене 
– 9.27; 
 Автомобили, 
трактори и кари 
– 9.34; 
 Машинознание 
и машинни 
елементи – 9.33; 
Управление и 
организация на 
автомобилния 
транспорт – 9.42 

Програмна акредитация на 
докторски програми в 
професионално направление 
5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация от област на висшето 
образование 5.Технически 
науки 

05-07.12.2012 
Факултет 
Природни науки и 
образование 

В процедура 
Проект за откриване на 
професионално направление 
4.5 Математика 

 


